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YHTEENVETO 
 
Tässä luvussa käsitellään korjaushankkeen osapuolia ja heidän tehtäviään korjaushank-
keen eri tilanteissa. 
 
Korjaushankkeessa on lukuisia eri osapuolia, kuten 

- tilaaja eli kiinteistön omistaja 
- urakoitsijat 
- konsultit 
- viranomaiset 
- tavarantoimittajat 
- naapurikiinteistöt 
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1 JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN 
OSAPUOLET 

 
Julkisivukorjaushankkeessa on tyypillisesti lukuisia eri osapuolia, jotka toimivat tavalla tai 
toisella yhteistyössä. 
 
Tyypillisimmin mukana ovat ainakin seuraavat eri osapuolet  

- tilaaja 
o asunto-osakeyhtiöt 
o suuremmat kiinteistönomistajat 

 kunnat, seurakunnat, vuokrataloyhtiöt jne. 
- konsultit 

o rakennuttajakonsultti 
o kuntotutkija 
o rakennesuunnittelija 
o arkkitehti 
o mahdolliset muut suunnittelijat, esim. LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija 

- urakoitsijat 
o pää- ja sivu-urakoitsijat  

- tavarantoimittajat 
- viranomaiset 

o rakennusvalvonta 
o kaavoitus 
o palo- ja pelastusviranomaiset 
o ympäristö 
o työsuojelu 

- naapurikiinteistöt 
 
Tässä yhteydessä ei käsitellä tarkemmin eri osapuolten tehtäviä ja vastuita, vaan tavoit-
teena on luoda lukijalle kuva siitä, mitä eri osapuolia korjaushankkeessa tarvitaan, ja mikä 
on heidän keskeisin rooli hankkeen läpiviennin kannalta. 
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2 TILAAJAT 
 
2.1 Asunto-osakeyhtiö  
 
Asunto-osakeyhtiössä on kolme merkittävää toimijaa: 

- yhtiökokous 
- asunto-osakeyhtiön hallitus 
- isännöitsijä 

 
Yhtiökokous edustaa asunto-osakeyhtiössä ylintä päätäntävaltaa. Korjaushanketta ajatel-
len yhtiökokous päättää mm. korjaushankkeeseen ryhtymisestä sekä sen aikana tehtävis-
tä merkittävistä, hanketta ohjaavista päätöksistä, kuten korjaustavan valinnasta, suunnitte-
lun aloittamisesta ja investointipäätöksestä sekä osana edellisiä korjaushankkeen kustan-
nuspuitteesta.  
 
Asunto-osakeyhtiön hallituksen merkittävänä tehtävä on valmistella ja valvoa korjaus-
hanketta. Hallitus valmistelee yhtiökokouksia varten päätösesitykset. Korjaushankkeen 
valmistelua varten hallitukselle myönnetään yleensä valtuudet korjauksen suunnittelun 
aloittamiseen sekä yleensä myös mm. konsulttien valintaan. Korjaushankkeen aikana pi-
kaista päätöstä vaativat asia ovat yleensä hallituksen päätäntävallassa, mm. muutostöiden 
osalta.  
 
Isännöitsijä toimii hallituksen apuna korjaushankkeen valmistelussa. Isännöitsijällä ei ole 
sinänsä päätösvaltaa asunto-osakeyhtiön asioissa, sen sijaan isännöitsijällä on merkittävä 
rooli asioiden valmistelussa sekä päätösten oikeellisuuden varmistamisessa. Isännöitsijä 
valvoo lisäksi mm. yhtiön rahaliikennettä. 
 
Yksittäisen osakkaan vaikutusmahdollisuudet ovat korjaushankkeessa varsin vähäiset. 
Yhtiökokouksen päätökset voidaan tehdä julkisivukorjaushankkeessa yleensä yksinkertai-
sena enemmistöpäätöksenä. Joissain päätöksissä edellytetään kuitenkin 2/3 äänten 
enemmistöä, tietyissä tapauksissa jopa kaikkien osakkaiden suostumusta. Tyypillisiä ta-
pauksia ovat mm. kokonaan uusien parvekkeiden rakentaminen tai poikkeaminen normaa-
lista yhtiöjärjestyksen määräämästä kustannustenjakoperusteesta. Yksittäisellä osakkaalla 
ei ole oikeutta kieltää esim. hallinnassaan olevan huoneiston ikkunoiden tai parvekkeen 
korjaamista, jos korjauksista on tehty yhtiökokouksessa lainvoimainen päätös. 
 
Korjaushankkeen ajaksi asunto-osakeyhtiön on syytä palkata ammattitaitoinen rakennutta-
jakonsultti hankkeen läpiviemiseksi. 
 
2.2 Muut ki inteistönomistajat  
 
2.2.1 Organisaatio 
 
Muiden kiinteistönomistajatahojen kuin asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoprosessit 
vaihtelevat.  
 
Suuremmilla kiinteistönomistajilla on yleensä oma ammattitaitoinen rakennuttajaorgani-
saatio sekä valmiit toimintamallit korjaushankkeen läpivientiin. Rakennuttajaorganisaatio 
voi vastata usein myös kiinteistöjen kunnossapidosta ja sitä kautta omata myös hyvät pe-
rustiedot kiinteistön korjaustarpeesta.  
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Päätöksentekoa ei ole yleensä ohjattu lainsäädännön avulla, vaan päätöksentekoa ohjaa-
vat enemmät kiinteistönomistajan omat sisäiset ohjeet ja toimintamallit. 
 
Myös ns. ammattimaisten kiinteistönomistajien on suositeltavaa hankkia korjaushankkee-
seen riittävä julkisivukorjaamiseen erikoistunut osaaminen ulkopuolisilta konsulteilta. 
 
2.2.2 Vuokralaisen rooli julkisivukorjaushankkeessa 
 
Vuokrataloyhtiöissä asukkaat eivät pääsääntöisesti osallistu korjaushankkeen valmiste-
luun eivätkä päätöksentekoon.  
 
Suurissa ja pitkäkestoisissa korjauksissa voidaan kuitenkin kuulla myös vuokralaisia, var-
sinkin tapauksissa, joissa huoneistojen varustelutaso kasvaa merkittävästi (esim. uudet, 
isommat parvekkeet) ja joissa korjaukset vaikutukset näkyvät merkittävästi myös vuokran 
suuruudessa.  
 
On kuitenkin huomattava, että kuulemisesta huolimatta vuokralaisilla ei ole oikeutta osal-
listua itse päätöksentekoon eikä vuokralaisten eriäviä mielipiteitä ole välttämättä pakko 
ottaa huomioon. 
 
Päätöksenteossa on otettava huomioon myös korjauksista aiheutuva haitta asukkaille ja 
sitä kautta mahdolliset vuokranalennukset (pienentynyt vuokratuotto) tai jopa asuntojen 
tyhjennystarve korjausten ajaksi. 
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3 KONSULTIT 
 
3.1 Konsult t ien tarve 
 
Julkisivukorjaushanketta voidaan pitää erittäin vaativana hankkeena, jossa ongelmat ovat 
teknisesti monimutkaisia. Vaihtoehtoiset korjausmenetelmät poikkeavat huomattavasti 
sekä soveltuvuudeltaan, teknisiltä ja ulkonäöllisiltä ominaisuuksiltaan sekä kustannuksil-
taan. Korjaushankkeen aikana tehtävillä päätöksillä on suuri taloudellinen merkitys, pää-
töksiin sisältyy myös merkittäviä riskejä. Väärillä valinnoilla saatetaan aiheuttaa taloudelli-
sesti merkittäviä vahinkoja. 
 
Korjaushankkeen onnistunut läpivienti edellyttää poikkeuksetta erilaisten korjausrakenta-
miseen perehtyneiden ulkopuolisten konsulttien palkkaamista. Konsultteja tarvitaan pää-
sääntöisesti jo varhaisessa vaiheessa korjaushanketta, osin jo heti hankkeen alussa (tau-
lukko 1).  
 
Taulukko 1 Ulkopuolisten konsulttien tarve ja valintavaihe 

konsultti valintavaihe 
rakennuttaja  heti hankkeen alussa 
kuntotutkija hankesuunnittelun alussa 
rakennesuunnittelija hankesuunnittelun alussa 

(varsinaisen suunnittelun rakennesuunnittelija voidaan 
valita myöhemmin erikseen) 

arkkitehti hankesuunnittelun alussa 
 
Rakennuslainsäädännön mukaan korjaushankkeessa tulee olla muiden erikoisalojen 
suunnittelijoiden lisäksi hankkeelle nimetty yksi pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan roolia 
on käsitelty tarkemmin osassa C1 Suunnittelun valmistelu. 
 
Konsulttien valintaa ja valintakriteerejä on käsitelty tarkemmin osassa C1 Suunnittelun 
valmistelu. 
 
3.2 Rakennuttajakonsult t i  
 
Ammattitaitoinen rakennuttajakonsultti on yksi keskeisistä korjaushankkeen onnistuneen 
läpiviennin edellytyksistä. Rakennuttajakonsultti ohjaa hankkeen kulkua.  
 
Rakennuttajakonsultti on syytä kiinnittää hankkeeseen heti korjaushankkeen valmistelu-
vaiheessa, jopa jo ennen kuin varsinaista kuntotutkimusta tehdään.  
 
Valintaperusteista tärkeimpänä voidaan pitää kokemusta julkisivukorjaushankkeista. Ra-
kennuttajan pitää myöskin hallita perusteet korjattavista rakenteista sekä korjausmenetel-
mistä, jotta hän pystyy keskustelemaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa muutos-
tarpeista ja niiden aiheuttamista kustannuksista.  
 
Rakennuttajan tehtävät korjaushankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa on kuvattu 
tarkemmin osassa C1 Suunnittelun valmistelu. Hankkeen valmisteluvaiheessa rakennutta-
jakonsultti osallistuu mm. kuntotutkimusten ja suunnittelun käynnistämiseen (ml. konsultti-
en valinta), korjaustavan valinnassa tarvittavien vertailujen tuottamiseen (yhteistyössä 
muiden konsulttien kanssa), tarjouspyyntöjen laatimiseen, urakkaneuvotteluihin sekä so-
pimusten tekemiseen.  
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Rakennuttajakonsultti voi toimia varsinaisten rakennuttajatehtävien lisäksi valvojan roolis-
sa. 
 
Valvojan tehtävänä on huolehtia, että korjaustyö tehdään teknisesti, laadullisesti ja kus-
tannuksiltaan urakkasopimuksen ja siihen liittyvien suunnitelmien mukaisesti. Käytännös-
sä valvoja seuraa korjaustyön oikeaa suoritusta työmenetelmien, materiaalien ja olosuh-
teiden osalta ja kirjaa työn edistymistä. 
 
Tiettyjen korjausmenetelmien osalta työn tekninen valvonta edellyttää varsin tarkkaa pe-
rehtymistä käytettäviin työtapoihin. Onkin suositeltavaa, että tällaisissa tapauksissa työ-
maavalvonta jaetaan erikseen tekniseen valvontaan ja muihin tehtäviin (ns. yhteisvalvon-
ta). Tällöin esim. rakennesuunnittelija hoitaa työmaan teknisen valvonnan, ja rakennuttaja 
muut valvontatehtävät. 
 
3.3 Kuntotutki ja 
 
Kuntotutkijan tehtävänä on määrittää tutkittaville rakenteille kunnon mukaan määräytyvät 
teknisesti käyttökelpoiset korjausvaihtoehdot. Korjausvaihtoehtojen tuottamiseksi tehdään 
kuntotutkimus, jonka tulosten perusteella kuntotutkija arvioi rakennuksen vauriotilannetta 
ja korjaustarvetta. Korjaustarvetta pohdittaessa on otettava kantaa myös korjauksen kii-
reellisyyteen eri vaihtoehtojen välillä. Kuntotutkimuksen tulokset onkin ilmoitettava nimen-
omaan vaihtoehtoisten korjaustapasuositusten muodossa. 
 
Kuntotutkimuksen tekeminen edellyttää tekijältä tuntemusta tutkittavista rakenteista, niiden 
vauriomekanismeista, vaurioiden tutkimusmenetelmistä sekä käytettävissä olevista korja-
usmenetelmistä.  
 
Kuntotutkijan valinta tehdään aina kuntotutkijaehdokkaan laatiman kuntotutkimussuunni-
telman pohjalta, jolloin valintakriteereinä on tutkijan pätevyyden lisäksi tutkimuksen laajuus 
ja soveltuvuus tutkittavaan kohteeseen.  
 
Kuntotutkimuksen teettämistä on käsitelty tarkemmin osassa B3. 
 
3.4 Rakennesuunnittel i ja  
 
Rakennesuunnittelija tulee valita yleensä jo korjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa 
ennen korjausmenetelmän valintaa.  
 
Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu avustaminen korjausmenetelmän valinnassa (tek-
nisessä asiantuntijaroolissa) sekä valinnan jälkeen suunnitelmien tuottaminen rakennuslu-
paa, urakkalaskentaa sekä toteutusta varten. Uudisrakentamisesta poiketen rakenne-
suunnittelijan tehtäviin kuuluu usein myös määrälaskenta. Korjaustyön aikana rakenne-
suunnittelijan tulee osallistua muutosten suunnitteluun sekä muutosehdotusten hyväksyn-
tään sekä valvontaan. 
 
Rakennesuunnittelijalta edellytetään perehtyneisyyttä rakenteisiin ja vauriomekanismeihin 
sekä korjausmenetelmien, työtekniikoiden ja laadunvarmistusmenetelmien tuntemista.  
 
Suunnittelijalta edellytetään nopeaa reagointia korjaustyön aikana esille tuleviin muutos-
tarpeisiin. Muutoksiin reagointi edellyttää yleensä useita työmaakäyntejä nopealla aikatau-
lulla, josta syystä voi olla perusteltua valita rakennesuunnittelijaksi taho, jolla on toimipiste 
lähellä korjauskohdetta. 
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Rakennesuunnittelijan valintakriteerinä on kokemuksen ja asiantuntemuksen lisäksi luon-
nollisesti suunnittelupalkkio ja mahdollisten lisätöiden hinta. Toisaalta palkkion suuruudes-
sa on otettava huomioon, että suunnittelupalkkiosta tinkiminen johtaa yleensä huonoon 
lopputulokseen, sillä suunnittelijalla ei ole pienellä palkkiolla mahdollisuuksia käyttää riittä-
västi aikaa suunnitteluun eikä käydä työmaalla. Puutteet suunnittelussa näkyvät korjaus-
urakan aikana lisälaskuina, jotka ovat tyypillisesti huomattavasti suurempia kuin suunnitte-
lussa säästetty hinta. 
 
3.5 Arkkiteht i  
 
Arkkitehti on syytä kiinnittää korjaushankkeeseen samassa vaiheessa kuin rakennesuun-
nittelija, eli hankesuunnittelun alussa ennen korjausmenetelmän valintaa. 
 
Varsinkin julkisivujen ulkonäköä muuttavissa korjauksissa on pätevän arkkitehtisuunnitte-
lun vaikutus suuri, ovat muutokset sitten vain värityksellisiä tai materiaalin tai rakenteen 
vaihtumista. Jopa pelkästään värityksen suunnittelussa on suositeltavaa käyttää pätevää 
arkkitehtisuunnittelua. Arkkitehti suunnittelee rakennuksen ulkonäön, joka säilyy korjauk-
sen jälkeen vuosikymmeniä. Ulkonäöllä on taas merkittävä vaikutus rakennuksen arvos-
tukseen, mikä taas näkyy esim. huoneistojen arvossa ja myyntihinnoissa. 
 
Arkkitehdilta tulee edellyttää perehtymistä julkisivukorjauksiin ja eri korjausmenetelmiin. 
Arkkitehtia valittaessa on suositeltavaa, että tämän aikaisempiin toteutuneisiin kohteisiin 
käydään tutustumassa mahdollisuuksien mukaan paikanpäällä, jolloin saadaan selkeä 
kuva korjauksen ulkonäöllisestä onnistumisesta. 
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4 URAKOITSIJAT 
 
Urakoitsijoiden rooli korjaushankkeessa riippuu valittavasta urakkamuodosta. Urakoitsija 
voi olla pää-, ala- tai sivu-urakoitsija tai hankkeessa voi olla useampia erillisiä, toisistaan 
riippumattomia urakoitsijoita. Eri urakkamuotoja ja urakoitsijoiden rooleja on käsitelty tar-
kemmin kohdassa D Korjaushankkeen toteutusvaihe. 
 
Tyypillisimmin julkisivukorjausurakassa on yksi pääurakoitsija, joka voi käyttää aliurakoitsi-
joita. Tilaajalla tulee olla kuitenkin aina oikeus hyväksyä tai hylätä käytetyt aliurakoitsijat. 
 
Urakoitsija toimii hankkeessa urakkasopimuksen pohjalta. Urakkasopimuksessa sovitaan 
tehtävät työt, niiden laajuus ja laatutaso sovittuun urakkahintaan. Urakoitsijalla on kuiten-
kin aina oikeus laskuttaa lisä- ja muutostöistä urakkasopimuksessa sovittava lisähinta. 
Muutos- ja lisätöistä aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää merkittävästi perusteelli-
sella suunnittelulla. 
 

5 TAVARANTOIMITTAJAT 
 
5.1 Yleistä 
 
Tavarantoimittajan rooli korjaushankkeessa vaihtelee valittavan urakkamuodon perusteel-
la. Yleisin tapa on, että kokonaisurakkaan sisältyy myös käytettävät materiaalit. Tällöin 
korjaustyön tilaaja ja tavarantoimittaja eivät ole suoraan sopimussuhteessa.  
 
Tavarantoimittaja vastaa osaltaan siitä, että tämän tuotteet vastaavat ominaisuuksiltaan ja 
laadultaan suunnitelmissa asetettuja vaatimuksia. 
 
Julkisivukorjaushankkeessa tulee käyttää ainoastaan hyviksi tunnettuja, yleensä testattuja 
tuotteita, joiden ominaisuudet ja kestävyys tunnetaan. Korjaustuotteiden soveltuvuutta 
arvioitaessa voidaan käyttää apuna korjaustapakuvauksissa esitettyjä luettelo niistä omi-
naisuuksista, jotka ovat keskeisessä asemassa tietyn korjausratkaisun kestävyyttä ajatel-
len, sekä listaa vaatimukset täyttävistä tuotteista. 
 
5.2 Järjestelmätoimittaja tuoteosakaupassa 
 
Tuoteosakaupassa tavarantoimittajasta voidaan käyttää käsitettä järjestelmätoimittaja, 
jonka rooli poikkeaa merkittävästi perinteisestä tavarantoimittajasta. Tuoteosakaupassa 
tilaaja ostaa samalta toimijalta yleensä sekä suunnittelun, korjausratkaisuun kuuluvat tuot-
teet että asennuksen. 
 
Järjestelmätoimittaja on suoraan sopimussuhteessa tilaajaan, vastaten sopimuksen mu-
kaisesti sekä suunnittelusta, järjestelmään kuuluvista tuotteista ja niiden yhteensopivuu-
desta, asennuksesta sekä järjestelmän toimivuudesta. 
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6 VIRANOMAISET 
 
Julkisivukorjaushankkeessa joudutaan toimimaan myös eri viranomaisten kanssa. Tyypilli-
simmin viranomaisista hankkeeseen osallistuvat  

- rakennusvalvontaviranomaiset 
- kaavoitusviranomaiset 
- työsuojeluviranomaiset 
- ympäristöviranomaiset 

 
Lisäksi kunnallisista viranomaisista voi hankkeessa olla osallisena esim. liikenteen järjes-
telyistä vastaava taho, esim. kun korjaustyön takia joudutaan sulkemaan katualuetta. 
 
Korjausrakentamisen viranomaisohjausta ja siinä tarvittavia lupia on käsitelty tarkemmin 
kohdassa B6. 
 
Rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaiset valvovat korjaushankkeen kaupunkiku-
vallista vaikutusta sekä toisaalta korjatun rakenteen turvallisuutta, mm. rakenteiden kanta-
vuuden sekä paloturvallisuuden suhteen. Rakennusvalvonnalla on myös mahdollisuus 
vaatia erityisselvitysten teettämistä (esim. vaurioituneen rakenteen kantavuus) sekä eri-
tyispätevyyksien saaneiden suunnittelijoiden käyttämistä.  
 
Rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisiin on syytä olla yhteydessä jo korjaushankkeen 
valmisteluvaiheessa ennen lopullisen korjausmenetelmän valintaa. Rakennusvalvonnan 
kanssa on erityisesti syytä keskustella silloin, kun  

- korjaustyö edellyttää rakennusten tai rakennusosien purkamista  
- julkisivun ulkonäköä muutetaan merkittävästi 
- korjattavalle rakennukselle on asetettu erityisiä suojelumääräyksiä 
- rakennus on muutoin kaupunkikuvallisesti merkittävä. 

 
Työsuojeluviranomaiset valvovat työn turvallista suoritusta sekä työntekijöiden että ul-
kopuolisten (asukkaat, kiinteistön käyttäjät, ohikulkijat jne.) kannalta. Työsuojeluviran-
omaisiin tulee olla yhteydessä erityisesti silloin, kun korjaustyön aikana käsitellään tervey-
delle haitallisia aineita, esim. asbestia tai PCB- ja lyijy-yhdisteitä tai kun korjaustyöhön 
sisältyy laajoja purkutöitä. Työturvallisuudesta puhuttaessa on syytä muistaa, että raken-
nushankkeeseen ryhtyjällä on velvollisuus osaltaan huolehtia, että työ tehdään turvallisesti 
voimassa olevien säädösten mukaisesti. 
 
Ympäristöviranomaiset tehtävänä on mm. valvoa ja ohjata rakennushankkeen osapuolia 
siihen, että rakennustyön aikana syntyneet jätteet käsitellään asianmukaisesti. Erityisesti 
tarkkailtavana on rakennustyössä syntyvät ongelma- tai erikoisjätteet ja niiden käsittelyta-
pa. Jätteen asianmukaisesta käsittelystä vastaa aina jätteen tuottaja, joka julkisivukorjauk-
sissa on käytännössä kiinteistön omistaja. Jätteen hävittäminen kuuluu yleensä rakennus-
urakkaan, mutta viimekädessä asianmukaisesta hävittämisestä vastaa (viranomaisnäkö-
kulmasta) aina jätteen tuottaja. 
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7 NAAPURIKIINTEISTÖT 
 
Julkisivujen korjaamisessa on aina otettava huomioon myös naapurikiinteistöt. Korjaus-
työstä voi aiheutua pölyhaittoja, tärinää ja melua sekä liikennehaittoja. Luonnollisesti kor-
jaustyöhön ryhtyjä vastaa naapurikiinteistölle aiheutuvista kustannuksista, kuten julkisivu-
pintojen puhdistuksesta tai vaurioiden korjaamisesta. Kustannukset voidaan sitoa osaksi 
rakennusurakkaa. 
 
Naapurikiinteistöihin on oltava yhteydessä jo korjaushankkeen valmisteluvaiheessa. Ra-
kennus- tai toimenpidelupaa vaativissa korjauksissa luvan saamisen ehtona on, että naa-
pureita on kuultu korjauksesta esittelemällä valmiit suunnitelmat. Poikkeaminen esim. 
kaavamääräyksistä voi edellyttää naapurin suostumusta. 
 
Naapurikiinteistölle mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden tai muiden haittojen vuoksi on 
syytä pitää ennen korjaustyön aloittamista katselmus, johon tulee osallistua eri kiinteistö-
jen edustajat. Katselmuksessa käydään läpi naapurikiinteistön olemassa olevat (julkisivu-
pinnan) vauriot sekä esim. julkisivupinnan puhtaus. Samassa yhteydessä voidaan sopia 
haittojen estämiseksi tarvittavat erikoistoimet, kuten esim. pölyn leviämisen estäminen 
naapurikiinteistön sisätiloihin. Näin toimittaessa säästytään hankalilta jälkiselvittelyiltä, 
mikäli mahdolliset korvausasiat riitautetaan jälkikäteen. 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


